
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  מרדכי  רוזן

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Rozenbaum  רוזנבאום  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Mordehai  6.1.1926 נ / ז     ימרדכ 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Dobron וסלובקיהכ'צ  דוברון 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 אסתר  שלמה
  ):  שואה לפני המלחמהנ/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Dobron וסלובקיהכ'צ  דוברון 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
   פורטרן גרובר, בירקנהאוזן, אושוויץ

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 29.1.45 פורטרן גרובר

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  רומניה 14.5.46  מקס נורדאו

  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  על קורותיך לפני המלחמה י /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 .אני הייתי האמצעי, היינו ששה ילדים בבית, גרנו בכפר, אבי היה סנדלר
למרות שהיה גם בית ספר יהודי אבל זה היה קרוב יותר , פר אוקראינישם למדתי בבית ס, רוואונגא עברנו לעיר 4בן כשהייתי כ

 . ו שתי שפות הונגרית ואוקראיניתנדיבר .לבית שלנו
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/עות נוערתנו/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

יהודים היו מוגנים בתחילת המלחמה הש משום,  התחילה המלחמה אבל אנחנו הרגשנו אותה רק מאוחר יותר13שהייתי בן כ
  .1944 הבית שלנו נשאר עד .הממשלה ההונגריתי "ע

, הוציאו אותנו מהבתים: נכנס צבא גדול עם אייכמן ובעצם עשו מה שהיה בפולין, הגרמנים נכנסו להונגריה 1944באפריל 
אחותי המבוגרת , הונגרים הגדול נשלח למחנה עבודה אצל היאח. לא נתנו לנו לקחת הרבה דברים מהבית, הכניסו אותנו לגטו

הכי קטן ,  עם הוריי ושלושת אחיי הקטנים ונשלחתי, 18אני כבר הייתי בן  .היא הייתה נשואה עם ילד, יותר נשלחה לגטו אחר
לא היו שירותים וככה נסענו שלושה ימים עד שהגענו , לא נתנו לנו לאכול, העמיסו אותנו ברכבותאחר כך  .היה בן שנה וחצי

מאז לא , אני ואבי הלכנו ימינה ואת אמי ואחיי לקחו שמאלה, )זה מה ששמעתי(שם אייכמן עשה את הפיצול  .ןוזארקנהיבל
  .ראיתי אותם שוב

משמרות בואבא שלי עבד , משמרות לילהב אני עבדתי במכרה .פחםכרה בהיה שם מ,העבירו אותנו לפורסטן גרוברבהמשך 
  .הביאו לנו מרק דליל מאוד וחתיכת מרגרינהאחרי המשמרת כשהגעתי בבוקר , רבע לחם ליום,  מאוד אוכלמעטהיה לנו  .יום

שחזרתי כמחכה לי בבוקר תמיד אבא שלי היה  .היו הרבה שנחלשו מאוד ולא נשארו על הרגליים, העבודה הייתה מאוד קשה
  .  מכדי לעבודוא היה חלשמשאית למשרפות כי ה  עלשמעמיסים את אבישה חודשים ראיתי י אחרי ש.מהמשמרת
  .49הוא היה בן 

המערכת החיסונית , אותי לא לקחו כי כבר הייתי חלש מאודאך , לקחו את כל המחנה לגרמניה, כשהחזית הרוסית התקדמה
הם היו עם ,   נסעו גם לגרמניה ועלינו שמרו משמר אזרחי גרמניS.S.-אנשי ה . אנשים200נשארנו שם בערך  .שלי נחלשה

קשה לי לתאר את , לא חשבתי כבר מה יהיה, לעבוד בסנדלריהאותי הכניסו  .ירו אותנו לא לנסות לברוחוהזהאקדחים 
  .ההרגשה הזאת

  ,אני ידעתי טיפה גרמנית אז הבנתי מה הם אמרו,  ואמרו לחיילים להביא את מכונת הירייהS.S-מה נכנסו גרמנים 26.1-ב
  התחילו לזרוק עלינו ו, כל אלה שעדיין יכלו ללכת, הם הכניסו אותנו לצריף אז, המכונאף לא נשארה , החיילים חזרו ואמרו שאין

לא היה לנו  , מתיםמותי היו שם ער. ועוד כמה אנשים עשו כמונינצלניסיתי לעשות כל שביכולתי לה,  התחפרתי בבור.רימונים
   .מה לעשות ואיך לעזור

  . לנו בגדי פסים והייתה לי שמיכה שאני לא זוכר אפילו מאיפה היאהיו, היו לי נעליים חצאיות ללא גרביים וללא שרוכים
 .נטוש לקחו אותנו למחנה של שבויים איטלקים .צועני וגרמני שכנראה היה פושעאיתנו גם  ו הי.יום למחרת הלכנו לחפש אוכל

מכיוון ,  ראה סוס פצוענואיתהיה גרמני ששמר עלינו אבל לא ראינו אותו והצועני שהיה  .עליהם ישנוהיו שם הרבה מזרונים 
  .הוא הרג אותו ובישל אותו וככה אכלנו, שהיינו מאוד רעבים ומאוד חלשים

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  . שלנוהביאו לנו לחם וחלב וכך התחיל השחרורש, ם חיילים פולנילמחנהביום השחרור נכנסו 
 .שהגעתי לבית חולים הייתה תמונה של היטלר על הקיר אבל הורידו אותה כ.פולין -משם הלכנו לבית חולים בעיר מולסוביץ 

  . קילו42יש לזכור ששקלתי . א נתנו לנו יותר מדי אוכל כי פחדו שנחלה בטיפוסל
יום אחד עמדנו וחיכינו  .לא הייתה תחבורה אבל נעזרנו במשאיות משא ובטרמפים, יוון הביתאחרי שבועיים רצינו להתקדם לכ

  ".אתם לא נוסעים איתנו: "אמרתי להם שכן והם אמרו, כב גרמני עצר ושאל אותנו אם אנחנו יהודיםרלטרמפ ו
ראיתי בגדים ונעליים קטנות של , ול נעקרהכ, לא היו דלתות ולא חלונות,  הגעתי הביתה. היוםרודגו'זאו -ווארונגאנסענו חזרה ל

ובמלחמה נכנסנו בישראל שהייתי חייל כ - דרך אגב. ( חזקאודו הייתה הרגשה חזקה שעד היום אני זוכר כמשהו מז, אחים שלי
  ).זיכרון חזק של המראה הזהחזר לי לבתים של ערבים 

, פתחנו חנות ,וחיפשנו איך לחיות, ו מטבח משותףהקמנ,  התמקמנו בבית אחר ביחד כל היהודים.כמובן שלא נשארתי בבית
  .וינט'קיבלנו כספים מארגון הג

 חודשים ואז עזבתי 3-4  הייתי שם . ומשפחתה חזרו מאוסטריה, שהיום היא אשתי,בת דודה שלי, אחרי חצי שנה בערך



 

  . עליתי לארץ1946במאי , להכשרה
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, קהתעסו/ לימודים: ציוני דרך(

החלטתי ו, אמרו לי שהיא משתחררת מהמחנהו טילפנו אלי .הגיעה למחנה עתליתו, עלתה בספטמבר) בת דודתי(החברה שלי 
 .ך לכיוון שלי אז לא נפגשנו באותו יום אלא אחר כיצאה כבר אבל מסתבר שהיא .שאני נוסע אליה
 .עזבנו את הקיבוץ לפתח תקווהובהמשך , 1949התחתנו בשנת , בקיבוץ תחייה שהיום הוא כבר לא קייםעברנו להתגורר 

 .אשתי למדה שם לימודי אחיות ועבדה בהדסה , אז היו דירות של ערבים, משם עברנו לצפת
 .רב סרןדרגת והגעתי ל, חיל חימוש,  שנים 20נשארתי בקבע , 17,2.48-ל ב"אני התגייסתי לצה

  .1965גרנו שם עשר שנים עד שעברנו לקריית אונו בשנת , עברנו לנתניה כי שם עבדתי
 .הבן הקטן יותר גר באלפי מנשה, הוא גר היום ברחובות,  הגדול חזר בתשובהניב . נינים20-עשרה נכדים ו, יש לי שני ילדים

  .לפעמים באים לבקרו, ארץשונים ברחבי ההנכדים גרים במקומות 
  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



